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Pozdrowienia dla wszystkich ewolucyjnych eksperymentatorów planety Ziemi, którzy
pozostają świadomi i połączeni z prądem duchowej transformacji monitorowanej przez nas ze sfer
kosmicznego światła.
Naszym życzeniem jest dokonanie analizy i prezentacji ewolucyjnego programu, który
zaprojektowaliśmy i instalujemy teraz w waszym Systemie Słonecznym oraz na planecie. W obecnym
momencie doświadczanego przez was ewolucyjnego przejścia istotne jest, byśmy zdali wam relację na
temat celu i przebiegu procesu zachodzącego nie tylko w waszej Galaktyce i Systemie Słonecznym,
lecz również na samej Ziemi. Należąc do grupy planet w stanie ewolucyjnego przejścia, potrzebuje ona
przewodnictwa, które pomoże wam wykreować relacje współpracy i synergii pomiędzy wami oraz
duchową hierarchią kosmiczną. Nie jesteście tylko uczestnikami, lecz partnerami w ramach
doświadczanej przez was kosmicznej ewolucji planetarnej. Plan ewolucji, by miał globalne,
galaktyczne oddziaływanie, wymaga nie tylko naszego nadzoru, lecz także waszego indywidualnego
wkładu. Należycie do cywilizacji w stanie duchowej rehabilitacji, które w tych momentach
kosmicznego czasu wymagają specjalnej uwagi z naszej strony.
Celem planu kosmicznej ewolucji jest wznoszenie świadomości oraz częstotliwości wibracji
systemów słonecznych i cywilizacji, których procesy uległy fragmentacji i oddzieleniu. Otwarcie
świadomości przyniesie spójność i ekspansję waszych niższych ciał. Dotychczas proces waszego
rozwoju był poddawany biologicznym eksperymentom i mutacjom, co spowodowało usunięcie na
dalszy plan uaktywnienia ciał wyższych. Teraz nadszedł czas na dekompresję niższych ciał, co
spowoduje duchowy wzrost oraz zrównanie się z waszym ciałem światła i hologramem energetycznym.
Większość ludzkiego kolektywu ciągle potrzebuje procesów harmonizacji i ewolucyjnej
korekty. Z tego powodu kryzysy i tragedie nasilają się i staną się trendem dominującym, ze względu na
konieczność przyspieszenia procesów oczyszczania. Ci, którzy wibrują na wyższym poziomie, również
doświadczą różnego typu oczyszczania psychiczno-emocjonalnego, fizjologicznego i energetycznego.
Będzie stanowiło ono czynnik korygujący dynamiki, które muszą ulec zharmonizowaniu. Pragniemy
podkreślić, że ewolucyjne oczyszczanie ma transformujący, edukacyjny cel i pomoże wam pozbyć się
starych archetypów oraz nieharmonijnych jąder energetycznych. Możemy powiedzieć, że będzie
mechanizmem transformacji przyspieszającym wasz rozwój oraz integrację z nowym wymiarem i
wibracyjną częstotliwością, która w przeciwnym razie byłaby spowalniana.
Do tej pory byliście pasywnymi i nieświadomymi widzami swojej ewolucji, a hierarchia światła
monitorowała wasze procesy automatycznie i bez waszego świadomego udziału. Od teraz jesteście
upoważniani do całkowitego przejęcia kierownictwa nad własną ewolucją. To właśnie oznacza

osiągnięcie dojrzałości. Czas dzieciństwa i nieświadomości zakończył się. Ponieważ zmiany te
wpływają na was coraz bardziej, kryzysy są bardziej intensywne i dramatyczne. Cierpienie i ból,
których możecie doświadczyć uzależnione są od stopnia waszego oporu i przyjęcia odpowiedzialności
za zmiany. Jeśli rozwijacie pogodną i twórczą postawę, odkryjecie, że chociaż kryzysy, chaos,
zamieszanie i cierpienie są obecne, nie stanowią czynników negatywnych, lecz raczej wzmacniające i
oświecające. Niższe ciała są słabe, ponieważ nie została w nie wprowadzona wasza świadomość
duchowa. Teraz jeszcze bardziej wzmagać się będzie ogromna wrażliwość w stosunku do wszystkich
okoliczności i sytuacji mających nieharmonijny charakter. Za każdym razem, gdy ma miejsce
oczyszczanie, musicie zrozumieć, że pomaga wam ono umocnić wasze niższe ciała oraz spowodować
otwarcie i połączenie z waszym ciałem światła.
Czasy buntu, niezgody, negatywizmu i bycia ofiarą zakończyły się, ale pozostają aktywne i
dostępne dla tych, którzy ciągle nie rozpuścili swych archetypowych obciążeń procesu zrównania i
integracji. Istotne jest, by zrozumieć tę nową dynamikę ewolucyjną, w której dysonans, czy inaczej
negatywność, nie stanowi już elementu dominującego ani kierującego waszą ewolucją, lecz czynnik
przyspieszający. Oznacza to, że kiedy wasze działania, reakcje, myśli i uczucia są negatywne i
niezgodne, powinniście być świadomi, że stanowią reminiscencje dawnej częstotliwości wibracji i
procesu ewolucji. Występują nie jako czynniki korygujące, lecz by stymulować i łączyć was z nowymi
ewolucyjnymi paradygmatami oraz z waszym ciałem światła. Negatywność nie będzie już dłużej
elementem ewolucji umożliwiającym doświadczanie gęstości niższych ciał i oddzielenia od światła,
lecz przewodnikiem wskazującym drogę do waszego zrównania z Istotą Esencjonalną i z boskim
zamiarem ewolucji.
Wszelkiego rodzaju kryzysy mają wspólne źródło: odłączenie od kosmicznego planu ewolucji i
Boskiego Źródła. Jeśli nie doświadczyliście konfliktu i wewnętrznych konwulsji pozostaniecie w
zastoju, odłączni od waszej nieśmiertelnej Boskiej Esencji. Gdy następują konflikty, wibracyjne
zagęszczenie niższych ciał ulega dysfunkcjom, a wasze moce twórcze transformowane są w dynamikę
eksploatacji, agresji i destrukcji. Takie cechy charakterystyczne są dla niższych poziomów ewolucji,
powodując kurczenie się duchowej świadomości. Teraz, stanowiąc część kosmicznej genetyki
ewolucyjnej, jesteście wzywani i budzicie się, by odzyskać swój boski status oraz stać się częścią
kosmicznego planu ewolucji. Nie jesteście już częścią eksperymentalnego procesu ewolucyjnego, ale
członkami cywilizacji wyższej ewolucji, która promuje pokój oraz braterską i opiekuńczą postawę w
stosunku do wszystkich istot wszechświata. Epoka przeżycia silniejszych oraz instynktów pierwotnych
zakończyła się i nieuchronnie jesteście zmuszani do integrowania archetypów wyższej ewolucji.
Chcemy przyciągnąć waszą uwagę, rozbudzić wrażliwość oraz zachowania oparte na przesłankach i
wartościach właściwych istotom światła. Pragniemy powstrzymać natomiast uaktywnianie
negatywnych wzorców, które od teraz będę tylko łączyć was z waszym ewolucyjnym systemem
światła.
Jeśli do tej pory negatywność stanowiła podstawę waszego postępu, teraz będzie tylko
elementem symbolicznym. Doświadczanie wzrastania będzie odbywało się poprzez światło, a nie
poprzez ciemność, co może niektórym wydawać się niekomfortowe i zadziwiające. Dzięki zmianie
częstotliwości wibracyjnej ewolucyjne paradygmaty również będą wibrować na innym poziomie. To,
co do tej pory było obowiązujące i stanowiło narzędzie ewolucji już dłużej nim nie będzie.
Podkreślamy to, ponieważ „Syndrom Ciemności i Negatywności” będzie dominującym wzorcem dla
tych, którzy nalegają na używanie zdezaktualizowanej, niedziałającej już dynamiki. Pozornie nastąpią
jeszcze intensywne wybuchy ciemności i negatywności. Będą jednak tylko symbolicznymi skutkami
przypominającymi wam, że już nie działają i używanie ich będzie bezowocne, bolesne i frustrujące.
Niepokój, strach i inne duchowe choroby, które sabotowały wasz postęp, staną się
katalizatorami połączenia ze światłem i integracji ciemności w celu polepszenia waszego zespolenia z

Istotą Esencjonalną. Dlatego tak istotne jest dokonywanie selekcji źródeł informacji. Nie wszystkie
pobudzają synergię i harmonię działając jako ewolucyjne środki pomagające wam pojąć, że ciemność i
negatywizm stanowią ewolucyjny paradoks dla realizacji celu, który został już osiągnięty. Wracając do
tego, co omawialiśmy na początku przesłania: konflikty będą się przydarzać za każdym razem, gdy nie
będziecie stosować swej zdolności wyboru dostrojenia do światła poprzez światło i zrozumienia, że
ciemność nie jest już elementem doświadczania ani poprawy.
Potrzeba przepełniania siebie światłem i życia w jego częstotliwości będzie wzrastać, w miarę
jak będziecie integrować ciemność jako wzmacniający czynnik waszego ciała światła. To, co kiedyś
przynosiło wam satysfakcję, przyjemność i moc, będzie transformowało w czynnik neutralizujący,
uaktywniający waszą duchową wrażliwość. Jest to wielki przywilej, który oferujemy z wyższych sfer
światła wszystkim, którzy pragną wibrować w harmonii oraz synergii z wszechświatem i Bogiem.
Pytanie: Jaki jest cel istnienia takiej różnorodności informacji w obecnych czasach?
Różnorodność informacji przekazywanej poprzez channeling w obecnym momencie stanowi odbicie
potrzeb ludzi. Potrzebują oni umocnienia swych wierzeń i przekonań oraz potwierdzenia, że kroczą
właściwą ścieżką. Jest jeszcze inny czynnik: osoby będące przekaźnikami informacji stanowią
reprezentacje tych kolektywnych potrzeb zsumowanych w ich własnych wierzeniach i przekonaniach.
Istoty światła używają dostępnych mechanizmów i, biorąc pod uwagę wasze potrzeby, próbują znaleźć
punkt zbieżności oraz połączenia z wami. Staramy się zharmonizować informacje z waszymi
potrzebami i z ewoluującymi rzeczywistościami. Chcemy was zachęcić i potwierdzić, że pragniemy
wam pomóc, jednak bez kompromisów w kwestiach celu oraz bez zniekształcania rzeczywistości i
informacji.
Istotnym czynnikiem jest poziom ewolucyjny i czystość kanału. Kosmiczne istoty korzystają z
niego transmitując wzorce działania najbardziej rezonujące z ewolucyjnymi potrzebami ludzi i samego
kanału. Jest to niezwykle złożony temat. Podsumowując, pragniemy dotrzeć do wszystkich poziomów
ewolucji ludzi i stosujemy w tym celu narzędzia najbardziej odpowiednie, a jednocześnie zapewniające
odzwierciedlenie naszych celów i paradygmatów.

